
 

 

Kültéri Védelmi Útmutató 1.0 
 

Fogalom  
 

A kültéri védelem a védendő objektum vagy terület körül (esetleg annak határvonalain belül) 

elhelyezett biztonsági rendszer. A kültéri védelem jelenti az első gyűrűt a védelmi 

rendszerben. 

 

 

 

 

 

 

 

Fontosság 
 

Mindenki számára egyértelmű, hogy egy riasztó rendszer akkor működik hatékonyan, ha a 

lehető leghamarabb jelzi a behatolót. Egy kültéri védelem nélküli rendszerben leghamarabb 

akkor történik riasztás jelzés, ha a behatoló a védett épületen belülre kerül. A riasztás jelzés 

előtt a behatolónak van ideje az objektum határain (kerítés, falak, stb.) átjutva kívülről 

megnézni az épületeket, felmérni a gyenge pontokat. Legjobb esetben is csak maga az 

épületbe való behatolás (pl.: nyílászáró kinyitása, feltörése, épületen belüli mozgás, stb.) okoz 

riasztást. Ez megengedhetetlen késlekedés egy hatékony védelmi rendszerben. Magas 

biztonsági szintű intézmények (börtönök, repülőterek, katonai támaszpontok, erőművek, stb.) 

esetén hosszú évtizedek óta sikeresen alkalmaznak kültéri védelmi rendszereket a behatolók 

észlelésére. A magánszektor objektumaiban, telephelyek, raktárak, kisebb épületek és 

lakóházak esetén is egyre általánosabbá válik a kültéri védelmi eszközök alkalmazása. Kültéri 

védelem nélkül a riasztó rendszer csak jelzi, hogy megtörtént a behatolás a védett épületbe, 

míg kültéri védelem használatával a behatolások ténylegesen megelőzhetők, az elkövető 

jelenléte már az első védelmi gyűrűben jelzésre kerül, a védett épületben tartózkodó 

személyek és értékek veszélyeztetése nélkül. 
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Alapelvek 
  

A kültéri védelmi érzékelők legnagyobb ellenségei a változó környezeti tényezők. Az időjárás 

és hőmérséklet rendszeres változása, a növényzet változékonysága, kisállatok mozgása 

komoly kihívásokat állít a kültéri érzékelők elé. Kültéri védelem tervezésénél kiemelt 

jelentőségű a védendő terület felmérése, a lehetséges zavaró tényezők azonosítása, és a 

védelmi feladatok pontos megfogalmazása. 

 

A legfontosabb alapelvek a következők: 

• Mindig fel kell mérni a telepítési helyszínt. 

Milyen nagyságú területet kell levédeni? Milyen lehetőség van a kábelezésre, 

tápellátásra? Vannak-e fák, bokrok, erős aljnövényzet a területen? Ha van, akkor 

megoldható ezek rendszeres gondozása? Van-e más rendszer telepítve a közelben, ami 

működése esetleg megzavarhatja az új rendszert? Vannak-e nagyfeszültségű vezetékek, 

trafók a közelben? A védett terület egyenletes-e? Van-e lejtése a védett területnek? Az 

időjárási körülmények hogyan változnak az adott területen? Szokott-e lenni erős köd? A 

leeső csapadék elfolyik-e vagy összegyűlhet egy területen? Hova süt a nap? Stb. 

• Tudni kell, mit szeretnénk megvédeni. 

A védett objektum körüli teljes területet? A védett objektumhoz vezető utakat? 

Csapdaszerű védelmet a védett területen belül? A védett épületbe vezető nyílászárók előtti 

területeket? A behatolást szeretnénk megakadályozni? Vagy csak azt, hogy kivigyenek 

valamit? Stb. 

• Tudni kell, kitől szeretnénk megvédeni. 

Alkalmi behatolóktól? Képzett behatolóktól, akik tisztában lehetnek a kültéri érzékelők 

tulajdonságaival? Gyalogos behatolótól? Autóval érkező behatolótól? Stb. 

• A védett terület legyen behatárolt és ellenőrizhető. 

Kültéri védelemnél szintén fontos szempont, hogy a védett területnek legyenek meg a 

határvonalai (kerítés, falak, szögesdrót, stb.). Ez szerény mértékben a behatolókat is távol 

tartja, fontosabb szempont azonban, hogy  a behatoló ezáltal nem sétálhat be „véletlenül” 

a védett területre, hanem csak behatolási szándékkal. Mindemellett a határvonalak a 

vadállatokat is távol tartják, csökkentve ezzel az általuk okozott téves (nem azonosított) 

riasztásokat. Egyes érzékelő típusok esetén pedig a kerítés, falak akár szerelési felületként 

is szolgálhatnak. A védett terület riasztás esetén legyen ellenőrizhető a reagáló személy / 
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személyek / kamerák által, fontos a megvilágítás, beláthatóság. 

• Sehol nincs 100 %-os biztonságú rendszer, ez a kültéri védelemre hatványozottan 

igaz. 

Az (esetleges) zavaró tényezők előfordulási esélye kültéren jóval magasabb, mint 

hagyományos beltéri riasztó rendszereknél. A telepítőnek sokkal több lehetséges zavart 

kell figyelembe vennie a rendszer tervezése és kivitelezése során. A kültéri érzékelők 

megbízható működését döntően befolyásolja a telepítés minősége. A kültéri érzékelőknél 

a téves (nem azonosított) riasztásnak (szinte) mindig oka van, de a külső körülmények 

okozta riasztásokat az esetek többségében nem egyszerű azonosítani. Egy kültéri védelmi 

rendszernél havonta 1-2 téves (nem azonosított) riasztás elfogadható arány. 

• Minél magasabb biztonsági szint, annál több téves (nem azonosított) riasztás. 

Egy autót elég egyszerűen és megbízhatóan lehet azonosítani a méretei miatt. Egy sétáló 

személyt már nehezebb. Ha esetleg kúszik, akkor pedig már még nehezebb. Ha pedig egy 

gyerek kúszik, az már szemből nem feltétlenül nagyobb egy megtermett macskánál. 

Minél kisebb, nehezebben azonosítható behatolást szeretnénk azonosítani, annál nagyobb 

az esélye annak is, hogy valami más (akár egy kisállat, akár egy mozgó ág, stb.) téves 

(nem azonosított) riasztást okoz. 

• Minél pontatlanabb telepítés, annál több téves (nem azonosított) riasztás. 

A legtöbb kültéri érzékelő akkor is működik, ha nem az előírásoknak megfelelően 

történik a telepítésük. De az ilyen esetekben jelentősen megnő az esélye a téves (nem 

azonosított) riasztásoknak. És ami még ennél is rosszabb, annak is jelentősen megnő az 

esélye, hogy egy eszköz a szükséges pillanatban nem jelzi a behatolót. 

• A riasztás jelzésre mindig kell lennie valamilyen válasz tevékenységnek. 

Egy riasztó jelzése önmagában semmit sem ér, csak akkor, ha valaki reagál rá. A riasztás 

jelzést mindig meg kell vizsgálni, hogy azonosítva legyen a riasztás kiváltó oka. 

Rendszeres téves (nem azonosított) riasztásoknál is meg kell találni az előidéző okot. 

Figyelni kell arra, hogy kültéri védelmi rendszernél a behatoló könnyebben okozhat 

szándékos téves riasztásokat (valós behatolás nélkül), összezavarva ezzel a védelmi 

rendszert felügyelő személyzetet, és bizonytalanná téve az eszköz megbízhatóságát. 

• A zavarvédelem kiemelt fontosságú 

Kültéren jóval nagyobb figyelmet kell fordítani a zavarvédelemre is. Nagyfeszültségű 

vezetékek, kapcsolóházak, transzformátorok, stb. közelében mindig optimálissá kell tenni 

a kábelezés zavarvédettségét, árnyékolás, ferritgyűrűk használatával. Az említett 
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helyszíneken sok esetben javasolt lehet az eszközök akkumulátoros megtáplálása. 

Villámcsapás ellen az áramkörökbe érdemes beépíteni villámvédelmi eszközöket. A 

kültéri érzékelő rendszer minden eleme legyen kültéri használatra alkalmas. Egy nem 

kültéri komponens (pl.: relé) hibás kültéri működése sok rejtélyes riasztás okozója lehet. 

• A tesztelés kiemelt fontosságú. 

A működés megbízhatóságát egy kültéri védelmi érzékelőnél számos tényező 

befolyásolja, amiket sokszor a legtapasztaltabb telepítők sem vesznek figyelembe. Kültéri 

védelemnél a teszt létfontosságú, a telepítés után mindig javasolt egy 3 napos próbaüzem, 

ami alatt minden riasztás kiváltó oka regisztrálásra kerül, továbbá próbariasztások is 

végrehajtásra kerülnek. A változó külső körülmények miatt az időszakos tesztelést is 

sűrűbben kell végrehajtani, mint egy beltéri érzékelőnél. 

• A karbantartás kiemelt fontosságú 

Külterületen a növényzet, az érzékelők körüli terep folyamatosan változik. Fontos, hogy 

folyamatosan biztosítva legyen az érzékelők helyes működéséhez szükséges terület, ahol 

az előírásoknak megfelelően nincsenek fák, bokrok, dús aljnövényzet, nem alakul ki 

hótorlasz, stb. Extrém időjárási körülmények után mindig szükséges karbantartás, 

ellenőrizve az érzékelők rögzítését, szigetelését, pozícióját, működését. A karbantartás 

elhanyagolása az érzékelők megbízható működését veszélyezteti. 

• A jó is lehet rossz 

Egy jó érzékelő is működhet rosszul, ha nincs megfelelően beállítva, ha nem megfelelőek 

a telepítési körülmények, ha nem volt végrehajtva az érzékelő tesztelése, ha a működési 

terület gondozatlan, stb. A kültéri érzékelők tervezése, telepítése, karbantartása jóval 

nagyobb figyelmet igényel beltéri társaiknál. 

 

Érzékelők csoportosítása 
 

• Aktív vagy Passzív érzékelők 

Az aktív érzékelők valamilyen energiát sugároznak (infravörös fény, mikrohullám) a 

védett területen. Aktív érzékelőknél általában az azonosítás sokkal pontosabb, mert több 

adatot szolgáltatnak a jelfeldolgozó egységnek. Az aktív érzékelők az esetek többségében 

nehezebben játszhatók ki passzív társaiknál. Aktív érzékelőknél mindig figyelembe kell 

venni az egyes érzékelők egymásra gyakorolt hatását. Aktív érzékelők közé tartoznak a 

mikrohullámú érzékelők és az infrasorompók. 
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A passzív érzékelők semmit nem sugároznak ki magukból, a környezeti változásoknak 

megfelelően jelzik a behatolót. A passzív rendszerek nagy előnye, hogy az egyik érzékelő 

működése nincs hatással a másik érzékelőre, továbbá, hogy képzett behatoló is nehezen 

azonosítja a védett szakaszt. Passzív érzékelők közé tartoznak a kültéri passzív infrák. 

• Területi vagy Vonali érzékelők 

A területi érzékelők által levédett terület 3 dimenziós, a behatoló által nehezebben 

átjátszható, mint a vonali védelem. A szélesebb érzékelési zóna hátránya, hogy több 

karbantartást igényel, továbbá a nagyobb terület miatt nagyobb az esélye a téves (nem 

azonosított) riasztásoknak. A területi érzékelőknél az érzékelési zóna sem egyértelműen 

behatárolható, hiszen a jelzést erősen befolyásolja a behatoló mérete, alakja, mozgási 

sebessége, stb. Területi érzékelők közé tartoznak a mikrohullámú érzékelők és a kültéri 

passzív infra érzékelők. 

 
A vonali érzékelők egy vonalban védenek, ami a behatoló szempontjából könnyebben 

átjátszható. Emellett viszont jóval keskenyebb tiszta területre van szükségük a 

problémamentes működéshez. Az érzékelők működéséhez szükséges terület is könnyebben 

karbantartható. Az egyértelmű érzékelési vonal miatt a téves (nem azonosított) riasztások 

esélye is alacsonyabb, és könnyebben behatárolható. Vonali érzékelők közé tartoznak az aktív 

infrasorompók.  
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Az egyes érzékelők jellemzői 
 

Passzív infrák 

 

A passzív infrák működése a környezetben kialakult infravörös hőmérséklet változásának 

érzékelésén alapul. Beltéren már régóta megbízhatóan működnek, kültéri használatuknál 

mindig speciálisan kültérre tervezett (időjárás állóságban és megbízhatóságban egyaránt) 

érzékelőt használjunk. Ezek az eszközök kisebb területek levédésére kiválóan alkalmasak. 

Ajánlott területek például családi házak bejárati ajtaja előtti területek, teraszok, kerthelyiségek 

stb. A passzív infra érzékelők passzív jellegük miatt kicsit alacsonyabb védelmi szintet 

nyújtanak, mint aktív társaik, de az említett területeken, vagy más objektumok épületei közötti 

területek csapdaszerű védelmében egyszerű és hatékony megoldást jelentenek. Passzív 

működésük miatt ezen érzékelőkből bármennyi feltehető egy adott területen, nem zavarják 

egymás működését. Néhány fontos dolog, amit a telepítésüknél figyelembe kell vennünk: 

• El kell kerülni, hogy az érzékelők fákra, bokrokra, magas aljnövényzetre nézzenek, mert 

ezek erősebb szél általi mozgása riasztást generálhat. Ha ez nem lehetséges, akkor 

szűkíteni kell az érzékelő látószögét, vagy kombináltan kell használni az egyes érzékelő 

fejeket (csak akkor történik riasztás, ha több érzékelő is mozgást érzékel). 

• A passzív infrák legnagyobb ellensége a nap általi elvakítás, ilyenkor az eszköz 

érzéketlenné válthat. Ennek kikerülésére olyan helyre kell telepíteni az eszközt, ahol nem 

éri az érzékelő elemeket közvetlen, vagy tükröző felületről visszavert napsugárzás. A 

napsugárzás káros hatása még úgy is kivédhető, ha kombinált érzékelő fejeket 

használunk, amiket nem képes egyszerre elvakítani a nap. 

• Az érzékelők alapvetően emberi mozgás (és méretek) érzékelésére vannak konfigurálva, 

ennek megfelelően van megadva az egyes érzékelők hatótávolsága is. Egy nagyobb 

objektum mozgása a hatótávolságon kívül hasonló lehet egy ember hatótávolságon belüli 

mozgásához, és riasztást okozhat. Mindig figyelni kell arra, hogy az érzékelési terület 

behatárolható legyen, az érzékelők ne a végtelenbe nézzenek, hanem kissé lefelé. 

• Az érzékelő leginkább az érzékelési sugárra (érzékelő fejek irányára) merőleges 

mozgásra érzékeny. Célszerű úgy megtervezni a telepítést, hogy a behatolás csak ilyen 

irányú mozgással történhessen meg. 

• Az érzékelő telepítésénél kerülni kell azt, hogy az érzékelő tükröződő felületre (általában 

az üvegfelületek ilyenek) nézzen. 
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Az általunk kínált passzív infra érzékelőket két típusban áruljuk, kültéren és beltéren egyaránt 

használhatók, de kifejezetten kültéri védelmi célokra készültek. 

DIRFE – Vezetékes változat 12 Vdc tápellátásról, NC riasztás és szabotázs kontaktussal 

DIRRVE – Vezeték nélküli változat 9 V-os szárazelemről, 433 MHz-en keresztüli riasztás, 

szabotázs és alacsony akkumulátor jelzéstovábbítással (kb. 100 m-ig nyílt terepen). 

Mindkét eszköz megjelenése és tudása megegyezik, a 

különbség a tápellátásban és jelzéstovábbításban látható. A 

DIRRVE eszköz mellé mindenképp szükséges egy RX2AP 

vevő egység, ami veszi a jelzéseket. Erre 10 vezeték nélküli 

DIRRVE érzékelő tanítható, két független riasztás kimenettel. 

Ha 2-nél több érzékelőt használunk, és minden érzékelőnek 

külön zónán szeretnénk látni a riasztás jelzését, akkor több 

vevőre van szükségünk. 

• Az érzékelőkben két külön érzékelő fej található melyek iránya, érzékenysége érzékelő 

fejenként állítható. A két érzékelő fej működése „ÉS”, „VAGY” és „IRÁNY ALAPÚ ÉS” 

kapcsolatba fűzhető. ÉS kapcsolatnál akkor történik riasztás, ha 20 másodpercen belül 

mindkét fej érzékel. „IRÁNY ALAPÚ ÉS” kapcsolatnál az irány dönti el lesz-e riasztás. 

Ha először az alsó érzékelő fej jelez utána a felső (például kifelé menet az objektumból) 

akkor nem történik riasztás; ha először felső érzékelő fej jelez utána az alsó (például 

befelé menet az objektumba) akkor riasztás jelzés történik. Kültéren mindig minimális 

érzékenység és „ÉS” kapcsolat javasolt. 

• Az érzékelési távolság 10-12 m, a látószög kb. 100°-os, ami a csomagban található 

műanyag lencse segítségével kb. 20°-osra szűkíthető. 

• Szabotázskapcsoló jelzi az érzékelő felnyitását, vagy felületről való eltávolítását. 

• Teszt mód, zümmer és mindkét fejnél külön riasztás jelző LED segíti az érzékelő 

hatótávolságának beállítását, és az érzékelés tesztelését. 

• A működési paraméterek beállítása az érzékelőben levő jumperekkel, DIP kapcsolókkal 

és magyar nyelvű telepítői kézikönyvvel könnyedén végrehajtható. 

• Az érzékelők 80-250 cm magasságban telepíthetők. 

• Ahol lehetséges, ott mindig vezetékes DIRFE érzékelő telepítése javasolt, de ha erre 

nincs lehetőség a DIRRVE érzékelő is garantált védelmet biztosít. 
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Infrasorompók 

 

Az infrasorompó működése azon alapszik, hogy a behatoló személy megszakítja az adóból a 

vevőbe irányuló infrasugarat. Az infrasorompó használata legtöbb esetben kültéren jellemző, 

a védett objektum körüli területeken, vagy a védett kerítésszakaszok tetején. Megfelelő típusú 

infrasorompó használata mellett a beltéri használat (tárgyak, beltéri nyílászárók, átjárók, stb. 

védelme), és a kültéri héjvédelemben való használat (ajtók, ablakok előtt, stb.) is kézenfekvő 

lehet. Sajnos elég gyakran látni olyan kültéri védelmi rendszereket, ahol néhány darab, kb. 1 

méter magasságban felszerelt infrasorompó pár jelenti a védelmi rendszert. Az ilyen 

rendszerek kijátszása a legkevésbé képzett behatolók számára sem jelent különösebb 

kihívást. Infrasorompó alkalmazásánál mindig törekedni kell arra, hogy az áthaladás során 

(bármilyen mozgási helyzetben) a behatoló megsértse valamelyik sugarat. Nyilvánvaló, hogy 

egy sugárral (bárhol is legyen az), ezt nem lehet megvalósítani. A behatoló megnézi a 

sorompó telepítési magasságát, és ennek megfelelően átmegy alatta vagy fölötte. 

Többsugaras rendszereknél már nehezebb a dolga. Területek védelmére legalább 1 méteres 

magasságot lefedő 4 sugaras védelem ajánlott, ez kb. 25 cm távolságot jelent sugaranként. 

Természetesen minél magasabb a védett magasság (a sugarak számának arányos 

növelésével), annál hatékonyabb a védelem. Kerítések fölé általában elég a fél méteres védett 

magasság, két sugárral. Az infrasorompó aktív eszköz, ezzel magasabb biztonsági szintet 

képvisel a kültéri passzív infra érzékelőknél. Az infrasorompóval vonali védelem valósítható 

meg, ami a téves (nem azonosított) riasztások szempontjából biztosabb egy területi 

védelemnél, viszont könnyebben kijátszható. Az infrasorompó rendszerek gyenge pontját 

képezik maguk az oszlopok is, amire az infrasorompó telepítve van. Ezeknél egyértelműen 

látható a sorompók érzékelési magassága, és lehetséges fölötte az áthaladás. Gondoljunk arra 

az extrém esetre, hogy a behatoló az oszlopnál felméri az infrasorompó rendszer magasságát, 

és egy létráról egyszerűen átugrik a telepített 2 méter magas infrasorompó fölött. Ez 

természetesen egy kisarkított példa, de területi védelemmel, ahol a védett zónának van egy 

oldalirányú kiterjedése is, ezt nehezebb megtenni. Az oszlopok magasabb szintű védelmének 

egyik lehetséges módja (ami általában jelentősen növeli a telepítési költségeket), hogy 

minden sorompót külön oszlopra szerelünk, és az egyes sorompókat átfedéssel telepítjük. Az 

infrasorompók piacán elég széles a választék, árban és minőségben egyaránt hatalmas 

eltéréseket találhatunk. Az árban található különbségek általában a minőségben, 

megbízhatóságban való különbséget is szimbolizálják. Ha megbízhatóan működő, hatékony 

infrasorompó rendszert szeretnénk, annak a telepítési költségei mindig túllépik egy 
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mikrohullámú rendszer költségeit, de a vonali jelleg miatt infrasorompó szinte bármilyen 

környezetben telepíthető. 

 

Infrasorompó rendszer telepítésénél a következő dolgokat kell figyelembe vennünk: 

• Az érzékelési vonalba ne nyúljanak bele fák, bokrok, aljnövényzet. A növényzet erős szél 

hatására se érjen bele az infrasorompó vonalába. 

• Számolni kell a fáról leeső, vagy a szél által mozgatott tárgyakkal, levelekkel, ágakkal, 

stb. Ez nem egyszerű, olyan rendszert válasszunk, ami magától ki tudja szűrni az ilyen 

objektumokat. 

• Tisztában kell lenni azzal, hogy milyen kisállatok lehetnek az adott helyszínen (kutya, 

macska, mókus, stb.). A kisállatok a mozgás során megszakíthatják a sugarakat, téves 

(nem azonosított) riasztást okozva ezzel. Ilyen esetekben ki kell kapcsolni az alsó 

sugara(ka)t, de ezzel a behatoló számára is nyitunk egy átjárási lehetőséget. 

• Az infrasorompó aktív eszköz, az egyik infrasorompó pár adójának közvetlen vagy 

tükröződő sugárzása megzavarhatja egy másik infrasorompó pár vevőjének működését. 

Mindig célszerű szinkronizálható rendszereket használni. Emellett figyelni kell, hogy a 

külső eszközök (kapu infrasorompója, infrakamerák) se zavarják a sorompó működését. 

• Az infrasorompóknak szintén nagy ellensége a napsütés, ami elvakíthatja az infra 

érzékelőket, megbénítva ezzel a rendszer működését. Kerüljük az olyan telepítést, ahol a 

nap belesüthet a vevő egységekbe. Ha ez nem lehetséges, hiszen a legtöbb helyen adott a 

telepítési helyszín, érdemes intelligens rendszereket választani, ahol mindkét sorompó 

oszlop adó-vevő egyben, mert a nap nem tud közvetlenül egyszerre elvakítani két 

egymással szemközti oszlopot. 

• Infrasorompó alkalmazását a védett területen kialakuló köd is befolyásolhatja. Olyan 

helyeken, ahol erős köd lehet (völgyekben, vízpart mellett, stb.) nem, vagy csak 

korlátozottan használható infrasorompó. Az ilyen helyeken minél kisebb távolságban 

ajánlott telepíteni a sorompókat (akár a szükségesnél nagyobb hatótávolságú sorompót), a 

lehető legnagyobb infrasugár intenzitással. Nagy hatótávolságú infrasorompó (100 méter 

fölött) használata esetén enyhébb köd is szabotálhatja a helyes működést. 

• Tükröződő felületek melletti használat során előfordulhat az a helyzet, hogy a behatolás 

nem okoz riasztás jelzést, mert az infrasugár a felületen tükröződve a megfelelő 

mennyiségben a behatolás ellenére is eljut az adóból a vevőbe. Ezt úgy lehet elkerülni, 

hogy lecsökkentjük az adó sugárzási intenzitását a vevő felé. 
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Az általunk kínált Photon infrasorompók a legmegbízhatóbb típusok közé 

tartoznak. 25, 50 és 80 m-es verzióban kínáljuk őket. A 25 és 50 m-es 

változatok fűtéssel vagy fűtés nélkül, 0.5, 1, 1.5 és 2 méteres 

sorompómagassággal (és ennek megfelelően 2, 4, 6 és 8 sugárral) kerülnek 

forgalomba. A 80 m-es változatok csak fűtéssel, 1.5 és 2 méteres 

sorompómagassággal (és ennek megfelelően 6 és 8 sugárral) kerülnek 

forgalomba. Héjvédelem és kültéri védelem megvalósítására egyaránt 

ideális megoldást jelentenek. A következő jellemzők garantálják az 

egyszerű telepítést és megbízható működést: 

• Az érzékelési sugarak 25 cm-enként helyezkednek el, nem tud átmenni egy ember 

közöttük riasztás jelzés nélkül. Egyedülálló dolog, hogy minden sugarat 4 kisebb sugár 

alkot, és csak akkor történik riasztás, ha mind a 4 kisebb sugár egyszerre kerül sértésre. A 

sugarak elhelyezkedése miatt az 5 cm-nél kisebb objektumok nem okozhatnak riasztást. 

• Az érzékelési sugarakat alkotó 4 kisebb sugár közül 2 adó sugár, 2 vevő sugár. Mivel a 

nap nem képes egyszerre elvakítani két egymással szemközti infrasorompó oszlopot, a 

technológia megoldást jelent a nap általi elvakítás problémájára. A technológia miatt 

nincs adó és vevő oszlop, hanem minden sorompó oszlop egyforma. 

 
• Az infrasorompó oszlop méretei igen kicsik, könnyen szerelhető bármilyen felületre 

(28 mm széles, 32 mm vastag, típustól függően 0.6 m, 1.1 m, 1.6 m és 2.1 m magas). 

A szabadalmaztatott Rotax forgató mechanizmus segítségével a sorompók egy 

mozdulattal +/- 90°-kal elforgathatók. Ezáltal a sorompó oszlopok nem csak 

egymással szembe, hanem akár ugyanarra a felületre is szerelhetők. A sorompó 6 %-os 
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lejtő esetén is telepíthető, az oszlopok megdöntése nélkül. 

• A sorompó rendszer központja a HUB vagy HUB-TC vezérlő egységek. Minden 

sorompó oszlop RS-485-n keresztül kommunikál a vezérlő egységgel, ezen keresztül 

küldi a hiba, riasztás, szabotázs, diszkvalifikáció (ha lecsökken a sugárzási intenzitás 

az adó és vevő között, de nem szakad meg) üzeneteket. A HUB egység beállításait DIP 

kapcsolókkal, a HUB-TC egység beállításait a beállítások sokrétűsége miatt csak PC-

n keresztül konfigurálhatjuk. HUB egységnél kikapcsolható az alsó vagy felső sugár, 

beltéren keresztezett sugarak használhatók, jumper segítségével beállítható a infra 

sugárzási erősség, stb. HUB-TC eszközön bármelyik sugár kikapcsolható, beállítható 

az infrasugár erőssége és beállítható, hogy egy sugár vagy több sugár egyidejű sértése 

mennyi idő után okozzon riasztást. 

• A HUB és HUB-TC vezérlő eszközök hajtják végre a szinkronizálást a maximum 4 

csatlakoztatott infrasorompó páron. A szinkronizálás azért fontos, hogy az aktív 

eszközök ne zavarják egymás működését. Külső SYNC szinkronizáló használatával 8 

HUB-TC egység szinkronizálható, ami 8 x 4 = 32 szinkronizált sorompó párt jelent. 

• Busz rendszerbe felfűzve, vagy csillagpontosan minden sorompó oszlop a HUB-hoz 

csatlakozik. Egy HUB-hoz maximum 4 sorompópár (8 oszlop) csatlakoztatható. Az 

ajánlott kábeltípusok használatával csillagpontos elrendezésben akár 1 km is lehet a 

HUB és a sorompó oszlopok között. A kábelezési költségek jelentősen csökkenthetők 

az LE vonali bővítő használatával. Minden sorompó oszlophoz 4 + 1 érnek (2 

tápellátás, 2 RS-485 kommunikáció + árnyékolás) kell eljutnia a HUB-ból. 

• A sorompó konfigurálása rendkívül egyszerű, jumper segítségével állíthatjuk be a 

sorompó oszlopok címét (1-2 cím alkotja az 1-es párt, 3-4 cím alkotja 2-es párt, stb). A 

sugárbeállítás műveletét a sorompóoszlopokhoz, vagy a HUB-TC vezérlőhöz 

csatlakoztatott tesztelő segítségével könnyedén elvégezhetjük. 

• A sorompó oszlopok IP65 időjárás állóssággal rendelkeznek. Kültéren mindenképp 

fűtött infrasorompó használata javasolt, hogy ne fagyjon rá a lefolyó víz, hó a sorompó 

oszlopokra. A fűtéshez külön AC tápellátás szükséges, a gyártó által biztosított fűtő 

transzformátor egy pár 1.5 vagy 2 m-es, vagy két pár 0.5 vagy 1 m-es sorompó 

fűtésére ad lehetőséget.  

 

Infrasorompó rendszereink kiemelten ajánlottak felületi és terület védelemre olyan helyeken, 

ahol a leglényegesebb szempont a megbízhatóság, és az esztétikus megjelenés. 
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Mikrohullámú érzékelők 

 

A mikrohullámú érzékelőknek két fő típusa van: az egypozíciós mikrohullámú érzékelők és a 

mikrohullámú sorompók. Egypozíciós mikrohullámú érzékelőnél az adó és vevő egy 

eszközbe van beépítve, az érzékelő folyamatosan mikrohullámú jeleket sugároz, és a mozgó 

objektumról visszavert jelszint változás okoz riasztást. Mikrohullámú sorompó esetén 

egymással szemben van egy adó és egy vevő egység (kb. 1 m-es magasságban). Az adó és a 

vevő távolságát a sorompó hatótávolsága határozza meg. Az adó folyamatosan sugározza a 

mikrohullámú jeleket a vevő felé. A behatoló okozta jelszint változás okoz riasztást. A 

mikrohullámú sugarakat leginkább a fém- és víztartalmú anyagok (például az emberi test) 

verik vissza. A mikrohullámú érzékelők „átlátnak” a vékonyabb szerkezetű falakon, 

mennyezeteken vagy más anyagokon. 

Mikrohullámú sorompókkal nagyobb távolságú területek védhetők le biztonságosan. Emellett 

azonban a mikrohullámú sorompóknak jóval szélesebb működési területre is van szükségük, 

mint az infrasorompóknak. Minél magasabb frekvencián működik egy mikrohullámú 

érzékelő, annál szűkebb az érzékelési karakterisztikája. Általánosan az X frekvencia 

tartományt használják a mikrohullámú érzékelők, 10 GHz körüli frekvenciával. Azt azonban 

tudni kell, hogy minél nagyobb a védett terület, annál nehezebb a reagáló személyzet / kamera 

rendszer dolga riasztás esetén a behatoló azonosításában. Lehetséges, hogy egy területet le 

lehetne védeni egyetlen 300 m-es érzékelővel, de a riasztás helyének pontosabb azonosítása 

miatt sokszor célszerűbb 6 db 50 m-es érzékelő használata. 

A mikrohullámú érzékelők minden esetben aktív eszközök, magasabb biztonsági szintet 

nyújtva passzív társaiknál. A területi védelem miatt egy mikrohullámú érzékelő rendszeren 

jóval nehezebb áthatolni, mint egy vonali érzékelővel védett rendszeren, hiszen az érzékelési 

zónának szélessége és magassága is van. Viszont szélesebb területen nagyobb az előfordulási 

esélye a téves (nem azonosított) riasztásoknak. Egy jól beállított, megfelelő környezetben 

használt mikrohullámú rendszer esetén ez a nagyobb esély is minimális. 

Az egypozíciós mikrohullámú érzékelők érzékelési karakterisztikája egy feldöntött 

hőlégballonhoz (nagyobb hatótávolságú érzékelő esetén megnyújtva), a mikrohullámú 

sorompók karakterisztikája pedig egy fekvő uborkához hasonlítható. A mikrohullámú 

érzékelők érzékelési zónája nem olyan egyértelműen behatárolható, mint a passzív infráké 

vagy infrasorompóké.  Az érzékelési zóna mellett a mikrohullámú sorompóknál definiálni kell 

egy úgynevezett tiszta zónát is. A tiszta zóna az a terület, amit a mikrohullámú eszköz 

megbízható működéséhez rendben kell tartani, mentesíteni kell dús aljnövényzettől, ágaktól, 
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bokroktól, mikrohullámot visszaverő objektumoktól, stb. A tiszta zóna természetesen 

tartalmazza magát az érzékelési zónát, az érzékelési zóna kb. fele a tiszta zónának. A 

szükséges tiszta zóna méreteket az egyes érzékelők leírásában találjuk. 

A mikrohullámú rendszer aktív eszköz, az egyes érzékelőkből a másik érzékelőkbe jutó 

sugárzás megzavarhatja a másik eszköz működését, ennek negatív hatásait tervezéssel, 

teszteléssel, és az eszközök által biztosított lehetőségekkel (szinkronizálhatóság) minden 

esetben ki kell küszöbölni. 

Mikrohullámú sorompó alkalmazásánál az adó és a vevő alatt mindig kialakul egy „halott 

zóna”, amit nem lát az érzékelő. Ezek a pontok jelentős kockázati tényezők, a mikrohullámú 

sorompók átfedéssel való telepítésével, vagy külső érzékelőkkel le kell védeni őket. 

 
A kültéri környezeti tényezők változásának elviselésére a mikrohullámú érzékelők a 

legalkalmasabbak. Ha rendelkezésre áll a szükséges hosszúságú és szélességű, zavaró 

objektumoktól mentes és rendszeresen karbantartható terület, a mikrohullámú érzékelők 

jelentik az ideális megoldást a kültéri védelemben. 

 

Mikrohullámú rendszer telepítésénél a következő dolgokat kell figyelembe vennünk: 

• Az eszköznél előírt szélességű tiszta területet biztosítani kell az érzékelő helyes 

működéséhez. Ezen a területen nem lehetnek fák, bokrok, magas aljnövényzet, zavaró 

objektumok, mert ezek miatt téves (nem azonosított) riasztások történhetnek. Fontos, 

hogy a terület aránylag sík legyen, nagyobb buckák és gödrök az eszköz megbízható 

működését veszélyeztetik, és lehetséges átjutási pontok lehetnek a behatoló számára 

(gödörben vagy bucka vevő felöli oldalán áthaladva). Egypozíciós érzékelőknél nem 

feltétlenül probléma, ha vannak objektumok a tiszta zónában, a lényeg, hogy ne 

mozogjanak, hiszen csak a mozgó tárgyak miatt változik meg a visszavert jelszint. 

Mikrohullámú sorompóknál nem ajánlott, hogy bármilyen objektum legyen az adó és a 
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vevő közötti tiszta zónában, mert az csökkentheti az adóból a vevőbe jutó sugárzást, 

ezáltal veszélyeztetheti a megbízható működést. Azzal is számolni kell, hogy az 

érzékelési zónában levő objektumok (például egy fakerítés) eső, hóesés után 

átnedvesedhetnek, és mikrohullámot visszaverő felületté válhatnak, nem kívánt téves 

(nem azonosított) riasztásokat okozva ezzel. A szükséges tiszta terület szélességének 

kikalkulálásra 10 GHz-es mikrohullámú sorompóknál ökölszabályként használhatjuk a 1 

+ L / 50 képletet, ahol az L az adó és a vevő távolságát jelenti, méterben megadva. A 

felhasználói dokumentációkban megadott tiszta és egyenletes terület betartása mindig 

fontos, ha megbízhatóan működő rendszert szeretnénk. 

 

 
• Fontos dolog, hogy egy nagyobb fém objektum mozgása a tiszta zónán kívül 

(kapuszárny, kamion, vonat, stb.) hasonló hatást válthat ki, mint egy ember mozgása az 

érzékelési területen, vagyis riasztást okozhat. Olyan telepítési helyszíneken, ahol mindez 

előfordulhat, célszerű a tiszta zóna méretét megduplázni.  

• Amint korábban említettem a mikrohullámú eszközöknél fokozottan kell figyelni arra, 

hogy ha több eszköz van egy adott területen belül, azok ne zavarják egymás működését. 

Ha megoldható, az egyes érzékelő adókból kiinduló mikrohullámú jelek sem közvetlenül, 

sem valamilyen felületen visszaverődve ne jussanak el egy másik eszköz vevő egységébe. 

Ha ez nem lehetséges, az eszközök szinkronizálására van szükség. A telepítési helyszín 

felmérése, fémkerítések, vagy más fém objektumok helyének lerajzolása komoly segítség 

a telepítés előtti tervezésben. Ezen kívül figyelni kell az aktuálisan nem visszaverő, de 
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egy eső utáni átázás után visszaverővé váló felületekre (fakerítések, palánkok, stb.). 

Egypozíciós érzékelőnél a kisebb hatótávolság miatt egyszerűbb a helyzet, bár az is igaz, 

hogy ezek az eszközök aránylag közelebb vannak telepítve egymáshoz. Mikrohullámú 

sorompó rendszer tervezésnél figyelembe kell venni, hogy az adó nemcsak az érzékelési 

zónában sugároz. 10 GHz-es sorompónál kb. 30°-ban, a hatótávolság kb. 1,3-szorosáig 

szükséges számolni közvetlen vagy visszavert mikrohullámú sugárzással. Alapelv, hogy 

amennyiben lehetséges az átfedési pontokban ugyanolyan típusú eszközöket rakjunk 

(adó-adó, vevő-vevő). Az eszközök megbízható működésének további lehetősége az 

eszközök szinkronizálása, különböző frekvencia modulációk alkalmazása. Ez a lehetőség 

csak a mikrohullámú sorompóknál lehetséges, ahol eszköztől függően 2 vagy 4 

különböző frekvencia moduláció áll rendelkezésre. A tapasztalatok azt mondják, hogy 

egy mikrohullámú rendszernél a legtöbb problémát az egymás mellett működő eszközök 

között kialakult interferencia okozza, ezért erre kiemelten kell figyelni. 

• Törekedni kell arra, hogy mindig a hatótávolságnak megfelelő eszközt használjuk, 300 

m-es érzékelők 100 m-es távolságokban való használata alatt (például, ha az érzékelők 

egy vonalban vannak), az első érzékelő még az érzékelő lánc 4. tagjáig is elsugározhat. 

• Mindenképp fel kell mérni a telepítési helyszín környezetét is, ha véletlenül egy másik 

mikrohullámú rendszer van a szomszéd telepen, az rengeteg megmagyarázhatatlan 

problémának lehet okozója. Ez esetben mindig ki kell kérni a forgalmazó véleményét. 

Alapelv, hogy ha lehetséges, egy adott területen ne használjunk különböző típusú 

eszközöket, mert azok szinkronizálása sokszor nehezen, vagy egyáltalán nem 

megoldható. 

• A „halott zónák” védelmére mindig átfedéses telepítés ajánlott. Ez lehet keresztezett vagy 

egyenes irányú átfedés, a védett területtől függően. Ha nem lehetséges átfedés, külső 

eszközzel kell levédeni a „halott zónát”. A két képen a keresztezett átfedésre és az 

egyenes átfedésre látható példa. 

 
• A mikrohullámú eszközök bekötése, beállítása mindig egyszerű, a legtöbb nehézséget a 

rendszer interferenciától mentes tervezése és telepítése okozza. A tervezésben előforduló 
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hiányosságok ellenőrzése miatt a telepített rendszert mindig tesztelni kell, a telepítés után 

javasolt egy három napos tesztidőszak próbariasztásokkal, és az összes riasztás 

eredetének megvizsgálásával. Egy mikrohullámú sorompó tesztelésének hatásos módja, 

hogy kikapcsoljuk a sorompóhoz tartozó adót. Ha ekkor a vevő nem riaszt, a rendszerben 

biztos, hogy interferencia van, a vevőbe más adóból is érkezik mikrohullámú sugárzás. 

• Mikrohullámú rendszernél (az összes kültéri védelmi rendszerhez hasonlóan) a védett 

terület karbantartása is alapvető követelmény a problémamentes működéshez. Ezt a 

védett területnek megfelelően rendszeresen (növényzet növekedésének, stb. 

megfelelően), és alkalmanként (nagyobb viharok, erős esőzések, stb. után) is végre kell 

hajtani. 

 

Az általunk kínált mikrohullámú érzékelők működését sokéves gyártói tapasztalat és komoly 

referenciák garantálják. Egypozíciós érzékelőkre és mikrohullámú sorompókra egyaránt 

megoldást kínálunk, ezen felül komplex mobil érzékelőkkel nagyobb területek ideiglenes 

védelme is megoldható. 

 

Az AGAT-6 érzékelő a legnépszerűbb az egypozíciós szenzorok közül. 20 méter 

hatótávolságig az eszköz kiválóan használható, az érzékelési karakterisztika a lentebbi képen 

látható. Az eszköz NC riasztás és szabotázs kimenettel rendelkezik, 12 Vdc tápellátást 

igényel. Az érzékenység beállítása jumperrel, a hatótávolság beállítása potméterrel egyszerűen 

elvégezhető. Ideális megoldás kisebb kültéri területek (tetőterek, teraszok, nyílászárók előtti 

területek, stb.) védelmére. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Több érzékelő egymás közelében való használatakor figyelni kell arra, hogy sem közvetlenül, 

sem visszaverődve ne jusson mikrohullámú sugárzás egyik érzékelőből a másikba. 
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A mikrohullámú sorompók közül a RADON sorozat tagjai jelentik az etalont. Az érzékelők 

összeszerelése Magyarországon történik, nyugat-európai szintű megjelenést biztosítva az 

eszközöknek. Egyelőre 200 és 300 méteres változatban készülnek, de a teljes paletta 

lefedésére hamarosan beindul az 50 és 100 méteres érzékelők gyártása is. Az érzékelők a 

megbízható működés mellett már 4-féle állítható frekvencia modulációval rendelkeznek, ami 

még szélesebb körű felhasználást tesz lehetővé. A vevőhöz csatlakoztatott feszültségmérővel 

egyszerűen ellenőrizhetjük az adóból a vevőbe érkező jelszintet, ezzel a pozícionálás 

művelete rendkívül egyszerűvé válik. Az érzékenység beállítását pedig a beépített potméterrel 

végezhetjük el. Az eszköz NC riasztás és szabotázs kimenettel rendelkezik, 12 Vdc tápellátást 

igényel. A figyelemre méltó 12 mA-es érzékelő áramfelvétel kihasználásával az eszköz 

vezeték nélküli rendszerekben (napelemes megoldások, GSM vagy RF átjelzéssel) is kiválóan 

használható. Kiemelten ajánlott közepes és nagyobb távolságú területek kültéri védelméhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A komplex mobil érzékelők képviselője a katonás megjelenésű BRK-RL mikrohullámú 

sorompó. Az érzékelő 100 m hatótávolságú, a riasztás, hiba és alacsony akkumulátor 

jelzéseket 433 MHz-en keresztül küldi a legfeljebb 1 km-re levő PST kézi vevő egység felé. 

Egy kézi vevő egységre maximum 20 különböző sorompó lehet regisztrálva. Az érzékelő 

tápellátás megoldása szintén figyelemre méltó, kb. 20 napos működés lehetséges egy 

feltöltéssel. Kiemelten ajánlott objektumok ideiglenes védelmére. 
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